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Met de stemcheck kom je er in binnen één dag achter of je medewerkers het beste uit hun stem 
halen, en of er specifieke problemen zijn op dit gebied. Vervolgens krijgt iedereen in een workshop 
tips voor beter stemgebruik die ze meteen in de praktijk kunnen brengen. Na afloop ontvangt de 
opdrachtgever een verslag.

Waarom
Communicatie gaat niet alleen maar over wát je zegt. In professioneel contact is een goede stem, 
die prettig is om naar te luisteren, extra belangrijk om effectief en efficiënt te werken. Met een ge-
zonde stem kun je voor elke situatie de juiste tone of voice kiezen. Zo maak je impact, en breng je je 
boodschap duidelijk over. 

Een goede spreekstem is bovendien beter bestand tegen overbelasting. Denk hierbij aan spreken 
in een grote ruimte, presenteren of veel vergaderen. Ook kan een getrainde stem beter stress en 
emoties reguleren, waardoor deze minder doorklinken als dat niet gewenst is.

Voor wie
• Teams en afdelingen die veel vergaderen, telefoneren en/of presenteren 
• Van young professionals tot senior executives
•  Beroepsgroepen die veel gebruikmaken van de stem: account managers, consultants, counselors, 

docenten, advocaten, sales managers en medewerkers klantenservice 
• Nederlandstalige en Engelstalige teams

Tarief
€350,- excl. btw per persoon (excl. eventuele reiskosten)

Meer informatie 
Kijk op www.useyourvoice.nl/stemcheck
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Eén op één
analyse
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Stemcheck

• Gesprek a.d.h.v eerder ingevulde
 vragenlijst (verspreid per mail)
• 15 min. per medewerker 

• Inventarisatie eventuele problemen
 en verbeterpunten

Persoonlijke
coaching

• Voor wie intensievere stemtraining wilt/nodig heeft 
• 3 x één uur individueel les
• Op afspraak, bij use your voice
• Persoonlijk afgestemd coachingsprogramma

• Wordt bewust van je stemgebruik
 en het effect hiervan op anderen

• Maak kennis met hands-on
 stemtechnieken

•  Persoonlijke feedback

• Tips zijn direct toe te passen
 in de praktijk 

• In groepen van max. 6 personen

Output

• Verslag voor opdrachtgever
 en medewerker 

• Analyse per medewerker

• Analyse van de groep

• Resultaten n.a.v. de workshop 

• Advies voor evt. vervolgtraject

Optioneel
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